
 
 

 
REUNIÃO DE OBRA NORTE* 
 
A Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte está a organizar, em parceria com a Associação para o 
Museu dos Transportes e Comunicações, um ciclo de conferências + exposição + visita guiada a obras de 
arquitectura edificadas ou em fase de construção, tendo como objectivo dar a conhecer a um público 
alargado a natureza complexa e interdisciplinar do trabalho do arquitecto, no processo de obra, focando as 
fase do Projecto de Execução e Assistência Técnica à obra.  
 
Cada exposição procurará caracterizar, de forma eloquente e ilustrativa, três momentos complementares: o 
trabalho no atelier, a lenta procura da forma, incluindo ensaios de materiais e amostras, apoio técnico de 
especialistas, estudo de versões alternativas, maquetes, etc., caracterizado com os elementos de estudo do 
projecto que integram esta fase; a ‘reunião de obra’ propriamente dita, com o projecto de execução, 
elementos de procedimentos operacionais, mapas de medições, cronogramas de trabalhos, e outros, 
incluindo desenhos de preparação de obra do construtor, ou desenhos de especialidades; fases da ‘Obra’ 
descritas através de registos múltiplos, com especial ênfase na fotografia, procurando documentar a sua 
evolução e aspecto final. 
 
Luis Tavares Pereira | Teresa Novais | Filipa Guerreiro 
Cultura OASRN 
 
*Esta série comissariada e produzida pela OA-SRN tem como base uma ideia do arqº Pedro Veríssimo, da OA-SRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EXPOSIÇÕES APRESENTADAS 
 
#001 Recuperação  
Palácio do Freixo 
Fernando Távora e José Bernardo Távora-15 de Dezembro de 2005 |12 de Março de 2006 
 
#002 Habitação Unifamiliar 
Casa Carlota – Casa Laranjeira  
José Paulo dos Santos-30 de Março | 21 de Junho de 2006 
 
PRÓXIMA INAUGURAÇÃO 
 
#003 INDÚSTRIA 
A Unidade Industrial da Inapal, Autoeuropa, Palmela, da autoria de Francisco Vieira de Campos do atelier 
Guedes + deCampos 

 
O tema da Unidade Indutrial tem, para uma grande parte do público, o aspecto curioso da incógnita "o que é 
que faz o arquitecto aqui?". Em Parques Industriais ou espalhados ao longo do território na proximidade 
estratégica de acessos viários, estes grande hangares são geralmente o produto de operações de carácter 
dito técnico seja pela vertente produtiva - em função do programa a ocupar o espaço; ou pela vertente 
construtiva - geralmente a partir de um sistema construtivo base - das quais o arquitecto está ausente, ou é 
chamado, no final, para resolver a fachada. Porque, apesar de tudo, permanece uma necessidade de 
mediação entre a 'crua' necessidade técnica e o reconhecimento de 'ordem', do 'familiar', que a arquitectura 
pode providenciar. Na realidade, onde há construção há lugar para arquitectura, e esse lugar não é à 
margem do processo, mas no seu epicentro.  
 
A Inapal Plásticos, em Palmela, inserida no complexo industrial AUTOEUROPA, é composta por 3 núcleos 
unificados pelo grande manto metálico que uniformiza um programa com exigências volumétricas 
diferenciadas: três naves correspondem às diferentes secções de produção; uma área social com dois pisos; 
um edifício autónomo de apoio.  
 As regras do projecto fundamentam-se essencialmente na estandardização dimensional (módulo de 7m 
x7m), que origina uma planta rectangular com uma relação 2:1; e na adopção de materiais pré-fabricados 
para que as soluções construtivas sejam o mais possível racionalizadas. 
Um grande pátio/jardim marca a transição entre a zona fabril e as zonas sociais. Uma grande janela de 
policarbonato faz a frente do grande contentor, deixando transparecer a vida que nele toma lugar.  
Pequenas caixas de entrada denunciam a escala gigante do objecto arquitectónico. 
 
Comissários 
Luis Tavares Pereira  |  Teresa Novais  |  Filipa Guerreiro 
Cultura OASRN 
 
#003 Indústria: A Unidade Industrial da Inapal, Autoeuropa, Palmela, da autoria de Francisco Vieira de 
Campos do atelier Guedes + deCampos 
Museu dos Transportes e Comunicações, Alfândega, Porto 

 
Programa 
Inauguração e conferência debate com a presença do arquitecto e outros intervenientes na obra: 5ªfeira, 29 
Jun, 21:30h 
 
Visita guiada à obra com o arquitecto Francisco Vieira de Campos: sábado, 1 Jul 



 
Programa visita guiada 
Partida da OASRN 9:00h 
Almoço em Palmela no refeitório da fábrica + visita guiada 14:30h 
Regresso ao Porto, 19:30h 
Inscrições: 10,00 €/pessoa 
 
Contactos e marcações: Ana Maio ! Carolina Medeiros:  
22.2074250 
cultura@oasrn.org 

 
 
EXPOSIÇÕES FUTURAS 
 
#004 Habitação Social / Colectiva 
Cooperativa das Aguas Férreas, Bouça – Álvaro Siza 05 de Outubro/3 de Dez* 
 
#005 Grandes Infra-estruturas 
Metro do Porto – Eduardo Souto Moura - 15 de Dez. / 04 de Fev* 

*Calendarização sujeita a alterações 

 
 
 


